Lawntennisvereniging

De Oorsprong
Mogen wij u begroeten als sponsor van onze vereniging?
TV De Oorsprong heeft ambitieuze plannen. De meeste van die plannen zijn opgenomen is
het Beleidsplan. Echter om al onze plannen te verwezenlijken hebben wij meer inkomsten
nodig. Het bestuur heeft daarom een sponsorcommissie opgericht. Om ieder bedrijf de
sponsormogelijkheid te bieden die bij haar het beste past, hebben wij de diverse
mogelijkheden van reclame-uitingen op een rijtje gezet. Zo kunt u zelf een pakket
samenstellen van de diverse mogelijkheden.
Met welk pakket mogen wij u begroeten als sponsor?

Sponsormogelijkheden TV De Oorsprong
1 Reclamebord:

Reclameborden op ons tennispark:
Eén reclamebord (200 x 50 cm.)
Twee reclameborden op twee verschillende banen
Drie reclameborden op drie verschillende banen

€ 250,00
€ 500,00
€ 700,00

Materiaal:
De reclameborden worden door ons en voor onze rekening vervaardigd.
Het bord is na de contractsperiode uw eigendom.
Contractduur: 3 jaar
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2 Baannummeringsbord:
Het is mogelijk om de baannummering bij een tennisbaan
te voorzien van uw bedrijfsnaam en/of logo:
Per baannummerbord (60 x 40 cm.)
€ 75,00
Op alle zes banen uw baannummerbord
€ 450,00

Materiaal:
De baannummerborden worden door ons en voor onze rekening vervaardigd.
Het bord is na de contractsperiode uw eigendom.
Contractsduur: telkens 1 jaar

3 Adverteren op onze website:
Het is mogelijk om op de site www.tvdeoorsprong.nl te adverteren met uw product of dienst.
Onze website wordt met grote regelmaat bezocht door zowel leden voor actuele informatie als
‘uit’-spelende teams van andere verenigingen. Via de vermelding/banner komen bezoekers
direct op uw eigen homepage terecht.

Vermeldingen op website www.tvdeoorsprong.nl:
Een banner met doorlink op de homepage en op de sponsorpagina € 250,00
Uw bedrijfslogo met doorlink op de sponsorpagina
€ 100,00
Naamsvermelding onder: ´Vrienden van TV De Oorsprong´
€ 50,00
Materiaal:
Aanlevering/opmaak gaat in overleg met de webmaster en sponsorcommissie.
De kosten voor opmaak en aanmaak zijn voor onze rekening.
Contractsduur: 3 jaar
NB: op dit moment wordt de website in een volledig vernieuwd!
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4 Winddoek met reclame:

Winddoek lichtgroen, bedrukking in zwart:
Het is mogelijk om aan één achterzijde van baan 1, 2, 5 of 6 een winddoek met reclametekst
te bevestigen.
Een winddoek (12 x 2 meter)

€ 425,00 per winddoek, per jaar.

Materiaal:
Aanlevering/opmaak gaat in overleg met de sponsorcommissie.
De kosten voor aanmaak zijn voor onze rekening.
Contractsduur: 3 jaar.

Graag verneem ik van je welk pakket voor jou het meest aanspreekt!
Contact sponsors@tvdeoorsprong.nl of penningmeester@tvdeoorsprong.nl

Met vriendelijke groet,
Andries Visser
Penningmeester TV De Oosprong
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